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 پەرتووکی کۆرس
Course Book 

 رسى كۆ. ناو1 دەرهێنانى شانۆیی

 پرسر ەب ىستاۆمام ىناو .2 د. ژیلوان طاهر باپیرپ. ى. 

 کۆلێژش/ ە. ب3 هونەرە جوانەکان -سینەما و شانۆ

 zhilwan.bapir@su.edu.krd:ئیمێل
 07504423828:ژمارەی تەلەفۆن

 پەیوەندی. 4
 

 کاتژمێر  2: یتیۆر
 کاتژمێر 2پراکتیکى: 

بە ) یەکەى خوێندن. 5
 سەعات( لە هەفتەیەک

 ژمارەی کارکردن. 6 کاتژمێر کارکردن داواکراوە لە قوتابی لە هەفتەیێکدا 4

 کۆدی کۆرس. 7 

بەکالۆریۆس لە کۆلێژى هونەرە جوانەکانى  -
-1991ساڵی خوێندنی لقى دەرهێنان  - بەغدا 
1992 

 2010ساڵى لە دەرهێنانى شانۆیی ماستەر  -
 2016دکتۆرا لە تەکنیکى سینەما و شانۆ  -

 پرۆفایەلی مامۆستا. 8
 
 
 

 –دراماتورگى  –تەکنیککار  –سینۆگراف  –ئەکتەر  –دەرهێنان 
 تێکست

 وشە سەرەکیەکان. 9

           :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10
هەر لە  دەرهێنانى شانۆیی بابەتێکى فیکرى و فەلسەفى و هونەرى و ئیستاتیکیە، شانۆ

سەردەمى گریکەکانەوە تا دەگاتە سەدەکانى ناوەڕاست و سەدەى بووژانەوە و سەدەى 
هەژدەهەم و نۆزدەهەم و تا دەگاتە سەدەى بیستەم بە چەندین قۆناغ تێپەڕیووە. لەگەڵ 
پێشکەوتنى تەکنیک و تەکنەلۆژیا بەتایبەتى لە سەدەى بیستەم چەندین قوتابخانە و ستایلى 

ن لەمیانى ئەم کۆرسەدا هەوڵ دەدەین خوێندنەوە بۆ سەرجەم ئەم الیەنانە شانۆیی دەرکەوت
بکەین کە لەالیەن گەورە دەرهێنەرى جیهانیەوە ئەم ستایلە شانۆییانە سەریان هەڵداوە و 
بەهەموو جیهاندا باڵوبوونەتەوە تەنانەت لە ناوەندەکانى خوێندنى ئەکادیمى متمانەیان لەسەر 

 دەکرێت.
 ئامانجەکانی کۆرس. 11

شارەزایی بوون لەسەر قوتابخانە و ڕێباز و ستایلە شانۆییەکانى شانۆى هاوچەرخ کە لە 
سەرەتاى سەدەى بیستەمەوە دەست پێدەکات تاکو ئەمڕۆش بەردەوامە. ئامانجى سەرەکى 
بریتیە لە شارەزایی پەیداکردن دەربارەى شێوازى کارکردنى دەرهێنەرە جیهانیەکان لە قۆناغە 
جیاوازەکاندا بەپێى ئەزموون و لێهاتوویی کاریان لەسەر شێوازە شانۆییەکان کردووە و بەپێى بیر و 

 بۆچوون و فەلسەفەى بیرکردنەوەیان داهێنانیان خوڵقاندووە بۆ دەرهێنانى شانۆیی.

 ئەرکەکانی قوتابی. 12
بکات لە ڕێگەى سەیرى نمایشى شانۆیی جیهانى و عەرەبى و کوردى پێویستە قوتابى ڕۆژانە 

ڤیدیۆ و بینەرى ڕاستەوخۆى پرۆڤەکانەوە هەروەها خوێندنەوەى هەموو ئەو کتێبانەى دەربارەى 
 دەرهێنانى شانۆیی بوونیان هەیە.

 وهووتنه ی وانهڕێگه. 13
ئەم وانەیە بەشێوەى تیۆرى و پراکتیکیە. لە بەشى تیۆریدا قوتابى شارەزایی پەیدا دەکات لەسەەر 

کردنى دەرهێنەرە جیهانیەکان و داهێنانەکانیان دەربارەى تیۆرى شانۆیی بەپێى جەۆرى کارشێوازى 
ستایل و ئەو ڕێبازەى کارى لەسەر کردووە لەسەەر بنەمەایەکى فیکەرى و فەلسەەفى و هەونەرى و 

لەسەەر  بکەات ئیستاتیکى، بەاڵم لە بەشى پراکتیکیدا پێویستە هەموو هەفەتەیە  قوتەابى پەرۆڤە
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یی لەالیەن دەرهێەنەرە جەسەتە و بەکارخسەتنى سەینۆگرافیا و تەکنیکەى شەانۆشێوازى جەوولە و 
جیهانیەکان کە بەشێوازى جوولە و ئەدا و دابەشکردنى پانتایی شانۆ بەشێوازى جۆراوجۆر کە پێەى 

 دەگووترێت میزانسێن و دابەشکردنى کوتلەکان لەسەر تەختەى شانۆ.

 نگاندنڵسههه سیستەمی. 14
یکى وە لە کۆتایی ( نمرە پراکت20( نمرە تیۆرى و )20) یەکەمکۆرسى دابەش کردنی نمرەکان لە 

 ( نمرە پراکتیکى.٣0( نمرە تیۆرى و )٣0ساڵدا )

 کانی فێربووننجامههئرده. 15
 لە دەرئەنجامی ئەو وانەیە پێویستە قوتابی فێری ئەم خااڵنە بێت:

 نووسەرى شانۆیی.مامەڵەکردنى دەرهێنەر لەگەڵ دەق یان  .1
 مامەڵەکردنى دەرهێنەر لەگەڵ ئەکتەرى سەر تەختەى شانۆ. .2
 مامەڵەکردنى دەرهێنەر لەگەڵ گروپى سینۆگرافیا. .٣
 مامەڵەکردنى دەرهێنەر لەگەڵ گروپى تەکنیکى شانۆیی. .4
 لیستی سەرچاوە. 16

 عەرەبى:
 ( ،جمالیات السینوغرافیا في العرض 2012القاسمي، سمیر عبدالمنعم " ، ) المسرحي

 اإليمائي"، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان.

 ( ،معجم المصطلحات الدراسیة والمسرحیة"، دار الشعب، 1971حمادة، ابراهیم " ، )

 القاهرة.

 (،االتجاهات االخراجیة الحديثة وعالقتها بالمنظر 2011عطیة،أحمد سلمان " ، )

 المسرحیها"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.

 ( ،في الفن المسرحي"، ترجمة دريني خشبة، طبعة 1967كريج، ادوارد جوردن " ، )

 الثانیة، مكتبة األداب، القاهرة. 

 عالم الفرقة، المجلس الوطني المخرج في مسرح المعاصر  ( ، "1979،)أردش، سعد  ،"

 للثقافة والفنون واألداب، الكويت.

 ( ،نظرية المسرح الحديث1975ينتلي، اريك " ، ).منشورات وزارة االعالم، بغداد ،" 

ناوی مامۆستای 
 وانەبێژ

 بابەتەکان .17

 د. ژیلوان طاهر باپیرپ. ى. 

 بابەتەکانى تایبەت بە شانۆ:
 ئەرکەکانى دەرهێنەرهەفتەى یەکەم/ ت/

 دابەشکردنى ئەکتەر لەسەر تەختەى شانۆپ/   

 دەرهێنەر بە نووسەرى شانۆییهەفتەى دووەم/ ت/ پەیوەندى 
 دەستنیشانکردنى پارچەکانى دیکۆر و کوتلەپ/   

 پەیوەندى دەرهێنەر بە ئەکتەرهەفتەى سێیەم/ ت/ 
 میزانسێنى شانۆییپ/   

 پەیوەندى دەرهێنەر بە دراماتورگىهەفتەى چوارەم/ ت/ 

 دیاریکردنى ریتمى دیمەنەکانپ/     
 پەیوەندى دەرهێنەر بە سینۆگرافهەفتەى پێنجەم/ ت/ 

 سینۆگرافیا لە نمایشى شانۆیی دا بەکارخستنىپ/   
 گۆردن گرەیک و هونەرى شانۆهەفتەى شەشەم/ ت/ 

 شێوازى پراکتیکى الى گۆردن گرەیکپ/    
 شێوازى دەرهێنان الى مایر هۆلدهەفتەى حەوتەم/ ت/ 

 شێوازى پراکتیکى الى مایر هۆلدپ/     

 تاقیکردنەوەى یەکەم )تیۆرى(هەفتەى هەشتەم/ ت/ 
 ردنەوەى یەکەم )پراکتیکى(تاقیگپ/      
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 برێخت و شانۆى داستانىهەفتەى نۆیەم/ ت/ 
 شێوازى پراکتیکى الى برتولد برێختپ/     

 شێوازى شانۆ الى ئارتۆهەفتەى دەیەم/ ت/ 

 تەقسى شانۆیی پراکتیکى الى ئارتۆپ/   
 بەرەو شانۆیەکى هەژارهەفتەى یازدەهەم/ ت/ 

 کرۆتۆفسکىمەشقى شانۆیی الى پ/          
 بیتەر برو  و پانتایی بۆشهەفتەى دوانزەهەم/ ت/ 

 پرۆڤەکردنى بیتەر برۆ  لەگەڵ ئەکتەرپ/          

 چەند زانیارییە  دەربارەى شانۆی ڕۆژنزەهەم/ ت/ هەفتەى سیا
 شێوازى پراکتیکى الى ئاریان مینۆشکینپ/       

 تاقیکردنەوەى دووەم )تیۆرى(هەفتەى چواردەهەم/ ت/ 
 تاقیکردنەوەى دووەم )پراکتیکى(پ/       

 
 تێبینى: 

پێویستە قوتابى سەرجەم ئەم سەرچاوانە بخوێنێت کە تایبەتن بە  .1

 شێوازەکانى دەرهێنانى شانۆیی.
پێویستە قوتابى لە ڕێگەى ڤیدیۆ یان سیدى یان بینینى ڕاستەوخۆ بەردەوام  .2

سەیرى نمایشى شانۆیی بکات لەسەر ئاستى جیهانى و عەرەبى و 
 کوردى.

 تاقیکردنەوەکان . 19
  :یەکەمکۆرسى . 1
 باسى ئەرکەکانى دەرهێنەر بکە. /1پ
 پەیوەندى دەرهێنەر چیە بە سینۆگرافیاوە؟ /2پ
 باسى شێوازى دەرهێنان بکە الى مایر هۆلد. /٣پ
 لەسەر مامەڵە کردنى دەرهێنەر لەگەڵ ئەکتەردا بدوێ./4پ

 تێبینی تر. 20
تیۆرى و پراکتیکى بە مەرجێک قوتابى جگە لە ئەم بابەتە زۆر گرنگە بۆ قوتابیان و بۆ شێوازى 

سەرچاوەکانى کە دەیخوێنێت لەکاتى محازەرەدا، لە دەرەوەشدا چەندین سەرچاوەى تر 
بخوێنێتەوە بۆ ئەوەى شارەزاییەکى باش پەیدا بکات دەربارەى قوتابخانە و ستایلە شانۆییەکانى 

 ى شانۆیی.دەرهێنان

 ڵ                                                             ی هاوهوهپێداچوونه .21
لەکۆتایى هەر وەرزێک پێداچوونەوە بە وانەکانى پێشوو ئەنجام دەدەین وە پرسیار لە قوتابى 

تەوە.ى ڕوون نیە جارێکى تر بۆى شی بکرێبۆ ئەوەى هەر بابەتێک الدەکەین   
 


